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IN MEMORIAM:  FRANS SCHUURBIERS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinsdag 17 april kregen wij het trieste bericht dat ons lid en oud-bestuurslid Frans Schuurbiers 
in de nacht van maandag op dinsdag is overleden.  
Het was nog geen week nadat wij hadden gehoord dat het met de gezondheid van Frans niet 
goed ging, maar dat het onvermijdelijke einde zo snel zou komen, is voor iedereen maar 
nauwelijks te bevatten. Frans was pas 69 jaar en was volop actief bij veel maatschappelijke 
organisaties.  
 
Frans heeft veel voor Avanti’31 betekend. In oktober 2010 is hij nog gehuldigd ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig lidmaatschap van onze vereniging; bij die gelegenheid ontving hij de zilveren 
Avanti-speld. Frans heeft van 1985 tot 1992 deel uitgemaakt van het Bestuur van Avanti'31. Hij 
hield zich in die tijd bezig met de ledenadministratie, met PR-activiteiten, hij schreef in de Avanti-
krant en hij heeft een tijd lang de verslagen van onze 1e elftal geschreven, die wekelijks in het 
Schijndels Weekblad verschenen.  
Samen met zijn vrouw Marijke bezocht hij vaak ons sportpark voor wedstrijden, maar ook 
feestavonden liet hij niet graag aan zich voorbijgaan.  
Frans bleef door de jaren heen een trouw bezoeker van onze ledenvergaderingen, waarbij hij 
telkens weer blijk gaf van zijn grote betrokkenheid bij de vereniging. Verder was Frans elk jaar 
bij de traditionele dropping van de partij, afgelopen december bemande hij nog de controlepost 
bij St. Servattumus. 
Zijn inzet voor onze vereniging zullen wij niet snel vergeten. 
 
In deze moeilijke tijd zijn onze gedachten bij zijn vrouw Marijke en bij Marcel en Joyce, Bart, 
Bianca en Nick.  
Wij wensen hen veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 
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VAN DE VOORZITTER 
 
 
Beste Avanti vrienden, 
 
De eerste kampioen heeft zich inmiddels al aangediend bij onze club. Avanti C-2 wist op 
zaterdag 14 april j.l. de titel binnen te halen. Alle spelers en begeleiding van harte gefeliciteerd 
met dit geweldige resultaat. 
Hopelijk blijft het niet alleen bij de C-2. Over enige weken kunnen we de balans op gaan maken 
hoeveel kampioenen we kunnen gaan huldigen op onze traditionele Kampioenenavond op 
woensdag 16 mei a.s.. 
Ook wil ik onze E-1 heel veel succes toewensen in de bekerfinale tegen Ondo E-1, die gespeeld 
zal gaan worden bij Rood Wit’62  in Helmond op 30 april a.s.. 
 
Ons eerste elftal, dat goed uit de winterstop was gekomen, zit inmiddels in een mindere fase. 
Het grote aantal blessures is daar deels debet aan, maar men heeft nog steeds uitzicht op het 
spelen van de nacompetitie. 
Vanaf deze plaats wil ik het 2e en 3e elftal, samen met onze A-1 bedanken voor de 
ondersteuning die ons eerste elftal al weken mag ervaren van deze elftallen. 
Zeker omdat het 2e en de A-1 zelf alle zeilen moeten bijzetten om degradatie te ontlopen. 
 
De maand mei wordt zoals ieder jaar een hele drukke maand, met heel veel activiteiten, waarin 
wij als bestuur wel degelijk beseffen dat er heel vaak een beroep gedaan wordt op onze 
vrijwilligers. Hiervoor is Avanti al die vrijwilligers zeer dankbaar, want wij realiseren ons dat deze 
vrijwilligers het fundament van onze vereniging zijn. Noteer daarom alvast 1 juli 2012 in jullie 
agenda, want dan zal de Vrijwilligersmiddag plaatsvinden. 
 
Tijdens het weekeinde van 5 en 6 mei zal het LERC onze kantine om laten toveren tot een ware 
Beach Party. Ik wil daarom ook iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn tijdens één of 
beide dagen. 
 
Tenslotte wil ik alle commissies de komende periode heel veel succes toewensen met de 
organisatie van de vele evenementen, zoals alle jeugdtoernooien, de uitreiking van de Tiny van 
den Broek Sportiviteitsprijs, de Jeugd- en Dorpszeskamp, de Paragames en de Dukes Trophy. 
 
 
 
Jack Brus 
Voorzitter 
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WAS- EN REISKOSTENVERGOEDING 
SEIZOEN 2011-2012 

 
 
Vanaf 1 april 2012 liggen de declaratieformulieren voor was- en reiskosten in het 
wedstrijdsecretariaat. 
Ook staan deze formulieren op de website van Avanti: www.avanti31.nl, onder het kopje 
“documenten”. 
 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen moeten de formulieren uiterlijk 15 juni 
2012 in het bezit zijn van de penningmeester. 
Formulieren die later ingeleverd worden kunnen niet meer in behandeling worden 
genomen i.v.m. de afsluiting van het boekjaar. 
 
Noteer deze datum dus vast in je agenda. 
 
Voor vragen kun je terecht bij de penningmeester: penningmeester@avanti31.nl 
 
 
 
Fons Heestermans 
penningmeester 
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WIE IS HIER VERANTWOORDELIJK VOOR…?! 
 

 
 
 
 
 
Helaas zijn er wederom bekladdingen op de 
herentoiletten in de kantine aangebracht. Grofweg een 
jaar geleden zijn er ook al teksten met waterva
op de tussenschotten en deurposten getek

ste stiften 
end!! 

De bekladdingen zijn vrijwel niet meer te verwijderen. Ze 
bezorgen onze club een grote kostenpost. We willen dan 
ook iedereen vragen om een oogje in het zeil te houden 
om zo te voorkomen dat er wederom bekladdingen 
worden aangebracht. 
We hopen dat de daders beseffen dat we op dergelijke 
acties niet zitten te wachten! 
 
 
 
Het kantinepersoneel 
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BELEIDSCOMMISSIE  
“DE TOEKOMST VAN AVANTI’31” 

 
 
 
Het bestuur van Avanti heeft besloten om een nieuw beleidsplan te gaan schrijven.  
Het moet voor ieder lid van Avanti duidelijk zijn of worden hoe onze geweldige club in elkaar 
steekt. Je moet makkelijk op kunnen zoeken bij wie je moet zijn als je vragen of problemen hebt. 
Nu er weer nieuwe bestuursleden zijn benoemd is deze behoefte nog meer naar boven 
gekomen, duidelijkheid daar draait het om. 
 
Inmiddels hebben twee bestuursleden het voortouw genomen om tot uitvoer te komen. 
Nu zul je denken, een beleidsplan dat haal je toch zo van internet, dat willen we nou juist niet, 
Avanti moet zijn eigen identiteit behouden. 
Er is inmiddels een commissie samengesteld vanuit Avanti, deze commissie wordt ondersteund 
door een beleidsmedewerker van de NKS, samen gaan zij het beleidsplan opstellen. 
 
De commissie bestaat uit: 
 

 Ben van de Mosselaer (bestuurslid) 
 Wil Welvaarts (bestuurslid) 
 Jan van Houtum (erelid) 
 Pieter Franssen ( jeugdtrainer) 
 Arno Leermakers (NKS beleidsmedewerker) 
 Jolanda Welvaarts (notuliste) 

 
De commissie trekt er ruim de tijd voor uit en zal tussentijds de vorderingen mededelen aan het 
bestuur en haar leden. Mogelijk worden nog meer leden van Avanti gevraagd om input te 
leveren voor het beleidsplan. 
 
Heb jij nog ideeën of suggesties spreek gerust een van de commissie leden aan! 
 
 
 
Groet,  
de commissie 
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HANS VAN ES, HOOFDTRAINER S.V. AVANTI ‘31 
 
 
Ruim een half jaar is Hans van Es nu hoofdtrainer bij onze vereniging. Hoog tijd om eens wat 
meer te weten te komen over Hans. De vraag is, of dat wel echt nodig is; de meeste mensen 
kennen Hans natuurlijk! 
 
Veel mensen weten wie Hans van Es is. Maar veel mensen ook niet. Wanneer ben je 
begonnen als trainer? 
Ongeveer 15 jaar geleden ben ik gestart, nog tijdens mijn periode als actief voetballer, als 
trainer. Bij de jeugd van deze vereniging. Eerst de D-Pupillen, vervolgens de C-Junioren en 
uiteindelijk trainer van het vaandelteam bij de jeugd, de A1. Een zeer succesvolle lichting, waar 
we zelfs bijna de landelijke 2e divisie mee bereikt hebben. 
 
Wat ben je na Avanti ’31 gaan doen als trainer? 
Ik ben op 2 fronten actief als trainer. Allereerst als jeugdtrainer bij FC Den Bosch (C onder 14) 
en daarnaast als hoofdtrainer bij diverse verenigingen in deze regio. Als hoofdtrainer ben ik 
gestart bij Essche Boys, vervolgens Heeswijk, de afgelopen 2 seizoenen Nulandia en sinds dit 
jaar terug op het oude nest als hoofdtrainer van Avanti ’31. 
 
Waarom terug bij Avanti ’31? 
Dat is toch al een paar jaar een droom van me. Al lang heb ik de wens om als hoofdtrainer van 
deze mooie vereniging te mogen fungeren. Ik was dan ook zeer verheugd toen eind 2010 
bestuur en technische commissie voor mij besloten hebben als nieuwe hoofdtrainer met ingang 
van dit seizoen. Terug op het oude nest voelt heerlijk! 
 
Wat is je opgevallen bij Avanti ’31? 
De club heeft nog altijd de sfeer van een paar jaar geleden, toen ik voor het laatst hier actief 
was. Veel vrijwilligers, goed georganiseerd, ambitieus en een warme uitstraling. Wat dat betreft 
is er niet veel veranderd! 
 
Wat zijn de technische ambities? 
Veel spelers zijn gestopt, lager of elders gaan voetballen. Van een elftal spelers (!) is een jaar 
geleden afscheid genomen. En daar bovenop kwam ook nog eens de teleurstellende degradatie 
van het vaandelteam naar de 3e klasse. Werk aan de winkel dus. Een echte uitdaging en die ga 
ik graag aan! 
 
We willen heel snel het verloren terrein terugwinnen. En dat is niet gemakkelijk. We willen dat 
doen met zoveel mogelijk eigen jongens, spelers uit Schijndel. Dat is en blijft de kracht van onze 
club en dat moet ook zo blijven. Keihard zullen we er samen aan moeten werken om onze 
Schijndelse jeugd klaar te stomen voor het prestatieve voetbal bij Avanti ’31. De basis hiervan 
ligt bij onze jeugdafdeling. Met elkaar moeten we alles op alles zetten om een zo soepel 
mogelijke doorstroming van de jeugdselectieteams naar de A-selectie te verwezenlijken. 
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Wat zijn tot nu toe het resultaten? 
We zijn met een nieuwe groep (veel nieuwe spelers en kaderleden) op de goede weg. Het 
eerste elftal is aan een uitstekende reeks bezig. Met de 4-1 overwinning van zondag 18 maart 
op Berghem Sport staan we in verliespunten zelfs bovenaan in deze 2e periode. Het zou 
prachtig zijn, als we dit seizoen al mogen deelnemen aan de nacompetitie.  
 
Het 2e elftal is aan een moeizaam seizoen bezig. We wisten ook dat dit kon gebeuren. Na een 
goede start in de eerste helft van de competitie kent dit zeer jonge team nu een sportieve 
terugval. Met elkaar moeten we proberen om het tij te doen keren. Doelstelling is, en dat geldt 
natuurlijk ook voor de A1 bij de jeugd, om ons in deze klasse te handhaven. 
 
Wat wil je nog kwijt, Hans? 
Ik hoop, dat onze trouwe en fanatieke supporters ons blijven steunen. We hebben die steun 
hard nodig en helpt ons ook tijdens de moeilijke periodes in wedstrijden. 
 
Verder wens ik iedereen veel gezondheid en sportieve successen toe! Ik zie u graag bij de 
volgende (jeugd)wedstrijden! 
 
 
Hans van Es 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 
 
 
 

 
Thema van de maand april 
 
De punten gaan dubbel tellen!!!! 
 
 
 
Regiofinale beker KNVB Zuid II Regio 2 
 
Op maandag (Koninginnedag) 30 april speelt Avanti E1 de beker regiofinale tegen Ondo E1 
op de velden van Rood Wit’62 in Helmond, aanvang wedstrijd 11.15 uur. 
 
 
 
Spelerspassen bij doordeweekse uitwedstrijden 
 
Aan alle leiders/trainers het verzoek om bij doordeweekse uitwedstrijden de 
spelerspassen op zaterdag mee te nemen. Het kan namelijk gebeuren dat bij vertrek bij 
Avanti nog niemand aanwezig is om de spelerspassen uit te reiken. 
 
 
 
Spelerspassen seizoen 2012/2013 
 
In de afgelopen weken hebben veel jeugdspelers/-speelsters een verzoek ontvangen voor het 
inleveren van een pasfoto i.v.m. het verlopen van de huidige spelerspas of voor het aanvragen 
van een nieuwe spelerspas (E-pupillen welke volgend jaar uitkomen in de D-categorie).  
 
Hierbij het verzoek aan de spelers/speelsters die nog niet hebben gereageerd om de pasfoto 
met begeleidende brief zo spoedig mogelijk in te leveren bij Daniëlle Eradus of Astrid van 
Heeswijk. Wanneer we het formulier + pasfoto tijdig ontvangen, kunnen we garanderen dat de 
spelerspas met ingang van het nieuwe seizoen aanwezig is, anders NIET. 
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C2 ongeslagen kampioen 
 
Zaterdag 14 april is Avanti C2 ongeslagen kampioen geworden! 
Met een overwinning van 3-1 op Ollandia C1 kon het kampioensfeest losbarsten. 
 
                 

Spelers, trainers & begeleiding van harte gefeliciteerd!! 
 
 
Data jeugdkampen 
 
De brieven voor deelname aan de jeugdkampen zijn afgelopen weken uitgedeeld. De volgende 
data zijn hiervoor gepland: 
- Vrijdag 8 t/m zondag 10 juni: E-pupillenkamp op kampeerboerderij van Pinxteren in Oirschot. 
- Vrijdag 15 t/m zondag 17 juni: D-pupillenkamp op kampeerboerderij van Pinxteren in 

Oirschot. 
 
 
Datum F-pupillendag 
 
Op zaterdag 9 juni gaan onze F-pupillen en F-mini’s weer op pad, bestemming is dit jaar 
BillyBird Park Hemelrijk!!  
I.v.m. de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal is de thuiskomst omstreeks 17.00 uur. 
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Datum C-juniorendag 
 
Op zaterdag 16 juni gaan onze C-junioren dit jaar ‘survivallen’ bij De Hooghei in Berlicum!! 
Komende week zullen hiervoor de brieven worden uitgedeeld. 
 
 
 'Open Dag' bij Avanti'31 
 
Woensdagmiddag 11 april is er door een 30-tal jonge spelers & speelsters deelgenomen aan de 
'Open Dag' bij Avanti'31. 
Op het hoofdveld werden een 4-tal verschillende oefenvormen afgewerkt onder leiding van 
ervaren trainers! Fons Groenendijk, Paco van Moorsel, Tom van Weert van FC Den Bosch en 
Hans van Es, Jurgen Puijenbroek, Sjef Beekmans, Robert Creusen, Sjors & Bas van S.V. 
Avanti'31. 
De weergoden waren ons gunstig gezind waardoor we terug kunnen kijken op een hele leuke 
voetbalmiddag! Tijdens de pauze en na afloop heeft de Club van 100 gezorgd voor ranja en 
diverse versnaperingen. Als aandenken kregen alle deelnemers nog een echte medaille! 
 
Dank aan alle bovengenoemde trainers! Maar zeker ook voor Vincent de Vroomen, Anton 
Schellekens, Toon van Engeland en Jo Toelen voor de begeleiding op en rond het veld. 
 
 
Data toernooien 
 
De data van onze thuistoernooien zijn: 
- Zaterdag 12 mei D-toernooi (ochtend) en C-toernooi (middag) 
- Vrijdagavond 18 mei lager A- en B-toernooi 
- Zaterdag 19 mei F-toernooi (ochtend) en E-toernooi (middag) 
- Zaterdag 2 en zondag 3 juni Duke’s Trophy 
 
De data voor de uittoernooien staan op de volgende pagina vermeld. 
 
Wanneer wij de informatie over aanvangstijden, poule-indelingen e.d. hebben ontvangen zullen 
wij deze doorgeven aan de begeleiding van het team.
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                          Uittoernooien    
     
     
Team Datum Vereniging Plaats Opmerkingen 
A1 2-jun Duke's Trophy Schijndel   
A2 2-jun Duke's Trophy Schijndel Reserve 
B1 2-jun Duke's Trophy Schijndel   
B1 26-mei Internationaal toernooi België   

B1 18 en 19 mei Internationaal toernooi Top Oss  
velden Nistelrode, 
prinses Irene 

B2 2-jun Duke's Trophy Schijndel Reserve 
B3 25-mei Maliskamp Maliskamp / Rosmalen Avondtoernooi 
C1 2-jun Duke's Trophy Schijndel   
C1 26-mei Internationaal toernooi België   
C2 2-jun Duke's Trophy Schijndel Reserve 
C2 19-mei Unitas'59 Eindhoven   
C3 19-mei Unitas'59 Eindhoven   
D1 2-jun Duke's Trophy Schijndel   
D1 19-mei Oirschot Vooruit Oirschot   
D2 2-jun Duke's Trophy Schijndel Reserve 
D2 19-mei DVS Aalst-Waalre   
D3 19-mei RKSV Odiliapeel  Odiliapeel   
E1 2-jun Duke's Trophy Schijndel   
E1 12-mei Bruheze Helmond / Bruheze   
E2 2-jun Duke's Trophy Schijndel Reserve 
E2 12-mei Boekel Sport Boekel   
E3 12-mei Boekel Sport Boekel   
E4 12-mei Boekel Sport Boekel   
F1 12-mei Maliskamp Maliskamp / Rosmalen   
F2 12-mei Boxtel Boxtel   
F3 12-mei Maliskamp Maliskamp / Rosmalen   
F4 12-mei Nevelo Oisterwijk   
F5 12-mei Hilvaria Hilvarenbeek   
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                 Avanti ‐ Prinses Irene 
 
 
Hallo, ik ben Sophie ven Engeland, 
 
Ik speel in de E1, en ik mocht zondag 25 maart pupil van de week zijn. 
Ik moest eerst naar de bestuurskamer, daar kreeg ik drinken, een foto van mijzelf en een shirt 
van pupil van de week. Papa, mama en mijn zusje Anne kregen ook drinken. 
Toen het tijd was mocht ik mee warm lopen; achter mijn trainer Geert aan. 
Daarna mocht ik mee in schieten met Tjerk en Rens. 
En toen moest ik met de scheidsrechter mee en kreeg ook nog een vaantje met Avanti erop. 
En toen mocht ik mee het veld op, ik mocht de bal vasthouden, en liep met de scheidsrechter 
voorop. 
Op het veld mocht ik tossen. 
Ik mocht ook nog aftrappen en een doelpunt maken, (die gelukkig wel zat ha ha). 
Toen begon de wedstrijd, en ik mocht al in de eerste minuut van de bank af springen, want het 
werd 1-0 voor Avanti door Rick van Lier. 
En hij maakte er nog twee meer. 
Hij was de man van de match. 
Ik mocht na de wedstrijd met Rick op de foto. In de rust heb ik ook nog op goal mogen trappen. 
Het was een mooie spannende wedstrijd geweest. met heel mooi weer. 
In de kantine kreeg ik cadeaus en een snoepzak, en nog een bal, waar ik de handtekeningen 
van alle spelers op mocht laten zetten. 
Mijn shirt en de bal mocht ik houden. 
Ik mocht nog mee frietjes eten aan de  tafel van het eerste. 
Toen ging ik voetballen met mijn team genoten. 
Ik vond het een hele leuke dag!!! 
Deze dag was één van de leukste dagen uit mijn leven….Ik wil iedereen bedanken voor deze 
mooie dag.  
 
Groetjes, Sophie van Engeland uit de E1   
 
  



 

 
 

                                 
 

 
                  Avanti – Vitesse 08 
 
 
Hoi, ik ben Mitchell Kastelijn en ik was op 2e paasdag 9 april pupil van de week. Ik en mijn 
ouders moesten onszelf om 13.30 uur melden bij de bestuurskamer. Daar werden wij gastvrij 
ontvangen en kreeg ik een mooi shirt met PUPIL VAN DE WEEK erop. Die trok ik natuurlijk 
direct aan. Daarna ging ik mee naar de kleedkamer en mocht ik een plekje uitkiezen om mijn 
spullen neer te zetten. Het was regenachtig weer dus ik was blij dat ik een regenjack aan kreeg. 
Ik vond het erg leuk dat ik mee mocht doen aan de warming-up.  
Avanti moest tegen Vitesse 08 voetballen. Voordat de wedstrijd begon mocht ik mee om af te 
trappen. Ik dribbelde langs de spelers en schoot de bal in de rechterhoek! Toen begon de 
wedstrijd en ging ik in de dug-out zitten. In de 1e helft bleef het helaas 0-0. Na de rust kwam 
Avanti met 1-0 voor te staan. In de laatste minuten scoorde Vitesse en werd het 1-1. 
Man of the match was Nicky Hendricks. Na het douchen gingen we met zijn allen naar de 
kantine. Ik had ook een mooie bal gekregen en iedereen zette daar zijn naam op. Toen was het 
tijd voor een lekker frietje en een glaasje fris. Aan het eind mocht ik over de tafels lopen, erg 
leuk was dat! 
Ik vond het erg fijn om pupil van de week te zijn. Namens mij en mijn ouders: Bedankt voor de 
leuke middag!  
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                  Avanti - Rhode 
 
 
 
Hoi allemaal, 
  
Op 15 april was ik Pupil van de Week,  
  
Ik vond het heel gezellig bij jullie omdat ik met het eerste de warming up mocht doen en 
overspelen. In de rust vond ik het leuk om met jullie warm te blijven en dat ik op goal mocht 
schieten. Helaas hebben we verloren met 0-2 van Rhode na een niet zo partijdige wedstrijd, 
maar Avanti had wel meer balbezit alleen de bal wilde niet in de goal van de tegenstander.. 
  
Na de wedstrijd  was het kei gezellig in de kantine omdat ik frietjes en cola kreeg en ook 
mocht ik over de tafel lopen en ik kreeg al jullie handtekeningen op de bal die ik mee naar huis 
mocht nemen. Die heb ik in mijn kamer neergelegd op mijn bureau. Ik wil er niet mee voetballen 
omdat ik er zuinig op ben. Met het shirt ben ik ook heel blij net als het vaantje dat ik heb 
gekregen van de trainer ..  
  
Iedereen bedankt voor de leuke dag !! 
  
Groetjes Jim Tuunter   
            F1 
 
 
                       
 
 
 
 
                     
                                                                                                                             

 15



 

AVANTI JEUGD IN DE KIJKER !!!! 
 
 
Vandaag kwamen wij op zaterdagmorgen een stoere dame tegen, die al zittend op de 
afrastering van ons kunstgrasveld haar jongste broertje fanatiek aan het aanmoedigen was. 
Ze had nog wel even tijd voor ons, maar het team stond op het punt van vertrekken voor een 
uitwedstrijd. 
Zij komt uit een echte voetbal familie, Pa Frans uit het Volkelse, Ma  Ingrid uit het Boekelse.  
Ingrid heeft  enige tijd terug nog bij het dames team als keepster gefungeerd. 
 
 
      
            Mogen wij  even aan U voorstellen : 
   
 Murièl van Heertum   
                 11 jaar   
 School   :          Kwekkeveld 
 Zij  voetbalt in :    de  D-2 
 
 
 
2. Wanneer ben je bij Avanti gaan voetballen:  toen ik  6 jaar was           
 
3. In welk team kwam je toen    ik kwam toen nog bij de mini’s 
    Wie was toen jouw trainer/leider:               dat was opa Toon 
                                                               
4. Wat vind je leuk aan het voetballen:        ik vind voetbal een hele mooie sport, en 

vooral het spelen in teamverband vind ik leuk 
 
5. Op welke plaats speel jij nu in jouw team:      ik speel rechts  achter  
 
6 . Welke is jouw favoriete club:                            P.S.V.  
     van welke voetballer ben jij een grote fan:     Messi 
 
7. Hou je ook van muziek en van welke:          ik houd wel van muziek, maar het maakt mij 

niet uit  welke, want ik luister naar alles 
 
8. Kijk  je wel eens t.v.                                           jazeker 
    naar welke programma’s:                            naar  M.T.V. muziek zender 
 
9. Mag je van papa en mama     
    ‘s avonds op tv wel eens voetbal kijken:  ja, ik mag naar het voetballen kijken 
 
10. Wat was tot nu toe het leukste,                                
      wat je bij Avanti hebt meegemaakt:  de kampioenschappen bij  F-5 en bij E-3 
        
11. Heb je ook vriendjes/vriendinnetjes 
      voetballen bij Avanti:                                    Jazeker,  Eefje,  Rosalie en verder mijn hele 
       team. 
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12. Wat vind je zo leuk bij Avanti:                    ik vind de kampen op het eind van het 
seizoen heel leuk 

 Voorheen  het  E-kamp en nu het  D-kamp 
 
13. Wat vind je minder leuk  bij  Avanti:           als wij bij slecht weer moeten trainen op het 

trainingsveld in de modder 
 
14. Waar heb je tijdens een  

wedstrijd een hekel aan:                                 als wij er als  team niet vol tegenaan gaan 
voor de overwinning 

 
15. Kun jij  je tijdens de wedstrijd  
       wel eens heel boos maken:                             ja,  als de scheids niet goed oplet 
    
16. Waar speel je het liefst je wedstrijden, 
      op gewoon gras of  kunstgras:                         op  kunstgras 
 
17 : Heb je thuis ook wel eens een  
       minder goede bui:                                   jazeker 
       en wanneer/waarom:                                     als ik met mijn broertjes ruzie maak wie de 

beste club is, PSV  of  Ajax  
 
18. Wat doe je het liefste op de computer:            Hyves en You Tube 
 
19. Wat kan er bij Avanti nog beter geregeld 
       worden volgens jou:                                     ik zou niet weten wat, alles gaat naar wens 
 
20. Wordt Avanti 1 dit seizoen kampioen:          ik denk het niet 
 
21. Wie wordt dit seizoen kampioen 
       van Nederland:                                                  ik denk Ajax, maar stiekem hoop ik toch nog 
       op  P.S.V. 
 
22. Worden jullie zelf dit seizoen nog kampioen: ik denk het wel, want wij staan nu nog 

bovenaan en moeten nog maar een paar 
wedstrijdjes spelen 

 
23. Heb je nog meer familieleden  

die aan voetbal doen:                                      mijn broertjes  Igor en Geon, en mijn neefje 
dat bij Volkel in de  B’s voetbalt     

 
24. Wat wil je later worden:                                     daar hou ik mij nu nog niet mee bezig 
 
25. Ken jij, behalve je eigen leiders,    Roy v. Helvoirt, Mark v/d  Meerendonk, Ron  
      nog meer mensen bij Avanti,     v. Heeswijk,  Aaron v.  Balveren en Rens  
     die zich inzetten voor de jeugd, en noem v/d Pol  
     er (buiten mij om) eens 5 op:           
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26. Wat wil je nog zeggen tegen alle 
      vrienden/vriendinnen van jou  
      die bij Avanti voetballen:                                   hou allemaal heel veel plezier in het 

voetballen en zeker doorgaan 
 
27. Heb je nog een allerlaatste  opmerking :       nee,  niks 
 
 
 
Murièl :  bedankt voor dit leuke gesprekje en de spontane antwoorden, en heel veel succes met  
   jullie jacht op het kampioenschap. 
   
 
 
Jo Toelen 
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              Supportersvereniging       
 

 
                                                                
     

Spelers, leiders en trainers van s.v. Avanti ’31, 
 
 

Het seizoen 2011/2012 loopt alweer bijna ten einde en zoals ieder jaar organiseert de 
supportersvereniging ook dit jaar weer de uitreiking van de 

 
 
 
 

 
 
 
 

De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden op vrijdag 11 mei 2012 en begint om 19.00 uur. 
 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking zal om 18.00 uur ( aanwezig zijn om 17.45 uur ) wederom 
een training worden verzorgd voor alle E-en F pupillen en de mini's. 

 
 

Zoals gebruikelijk proberen we weer een prominent uit de voetbalwereld te strikken om de 
prijzen uit te reiken. Wie dit is blijft nog even de vraag. 

 
 

We hopen jullie allemaal te zien op vrijdagavond in de kantine op het sportpark. 
 
 

                                                    TOT DAN  ! 
 
 

Supportersvereniging 
SV Avanti ‘31 

 
 

 
Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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              Supportersvereniging       
 

 

Stand 2e Periodetitel  seizoen 2011/2012 
 
De tweede periodetitel gaat over de wedstrijden 10 tot en met 18 die elk elftal speelt.  
Hierbij is het niet van belang of er wedstrijden uitgesteld of afgelast worden.  
 
Avanti 8 zal gezien de voorlopige (eind)stand vermoedelijk ook de tweede periodetitel winnen.  
Volgens het reglement kan de winnaar in totaal niet meer dan 200 consumptiebonnen winnen.   
 
De resterende 100 bonnen worden dan doorgeschoven naar de nummers 4 en 5 in de  
tweede periode.  
 
De stand per 16 april 2012 is :  
 

Plaats 
  Gesp. Winst Gelijk Verl. Punten Voor Tegen 

  
Saldo 

1 Avanti '31  8 9 8 0 1 24 51 7 44 
2 Avanti '31  6 9 8 0 1 24 36 11 25 
3 Avanti '31  3 9 7 1 1 22 21 10 11 
4 Avanti '31  12  9 6 1 2 19 40 17 23 
5 Avanti '31  1 9 6 1 2 19 20 10 10 
6 Avanti '31  Da 7 6 0 1 18 33 14 19 
7 Avanti '31  11 8 5 1 2 16 31 10 21 
8 Avanti '31  7 8 5 0 3 15 25 17 8 
9 Avanti '31  4 9 2 5 2 11 10 17 -7 
10 Avanti '31  5 9 3 1 5 10 23 26 -3 
11 Avanti '31  A 2 9 3 0 6 9 26 26 0 
12 Avanti '31  9 9 2 3 4 9 15 24 -9 
13 Avanti '31  2 9 2 1 6 7 4 16 -12 
14 Avanti '31  A 1 9 1 3 5 6 8 16 -8 
15 Avanti '31  10 9 1 3 5 6 11 29 -18 

 

     
Hoofdsponsor Supportersvereniging sv Avanti ‘31 
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AVANTI’31 6: IN DE ACHTERVOLGING 
 

Het verhaal tot aan de winterstop, seizoen 2011 – 2012 

Het laatste verslag over Avanti’31 6 dateert alweer van oktober 2011. Dit is eigenlijk al veel te 
lang geleden (waarvoor mijn oprechte excuses), aangezien het einde van de competitie 
inmiddels al in zicht is. Toch zal ik verdergaan waar ik gebleven was, want ik wil jullie als trouwe 
lezers natuurlijk niets onthouden van ons tot nu toe uitermate spannende seizoen. In dit verslag 
zal ik ons verhaal vertellen tot aan de winterstop, waarna in het volgende clubblad een verslag 
volgt van de gespeelde wedstrijden van de tweede competitiehelft in 2012. 

Goed, we waren gebleven bij de zeer teleurstellende afloop van speelronde 7. Deze wedstrijd 
hadden we namelijk tegen Nijnsel 5, wat al heel het seizoen onze grootste concurrent is, 
verloren. Hierdoor moesten wij onze titelaspiraties even in de ijskast zetten; 
1. Nijnsel 5   7 21 (32 – 7) 
2. Schijndel/VITAM 7  7 18 (26 – 8) 
3. Blauw Geel’31/OtterW. 15 7 16 (37 – 13) 
4. Avanti’31 6   7 15 (27 – 20) 
… 
Naar verwachting zou de strijd om het kampioenschap dus gaan tussen bovenstaande vier 
ploegen, want dit waren tot dan toe simpelweg de best voetballende ploegen van de competitie. 
Hiervan had Nijnsel 5 op dat moment verreweg de beste papieren. Maar wij hadden toen al 
tegen alle drie de ploegen één keer gespeeld (één gewonnen, twee verloren) en waren tegen 
geen één ploeg de mindere partij geweest. Daarnaast hadden wij tot aan de winterstop op 
papier het makkelijkste programma en zijn na de winterstop Roel en Stijn V., die allebei 
terugkeerden na een half jaar Nieuw Zeeland, ons komen versterken. Op dat moment was onze 
doelstelling dan ook om tot aan de winterstop de achterstand op Nijnsel niet verder te laten 
oplopen dan zes punten, waarna we na de winterstop op volle oorlogssterkte de strijd om het 
kampioenschap konden hervatten. Bij ons heerste toen namelijk al de overtuiging dat dit wel 
eens ons jaar kon worden. En achteraf gezien, was die gedachte (lange tijd) niet eens 
onterecht… 
 
Speelronde 8: Avanti’31 6 – Boerdonk 5 (30-10-’11) 
Deze zondagochtend bleek, net als vele andere zondagen in het jaar, weer erg zwaar te vallen 
bij onze jongens. De meesten waren namelijk zaterdagavond naar 90’s X-clusive in de 
plaatselijke manege geweest en waren daar doof gedraaid door Menthal Theo en niet te 
vergeten Ray & Anita. Daarnaast waren Jan en Rens nog naar Monsterball, een monsterlijk 
feest in de Brabanthallen, geweest. Dit was vooral voor Jan te veel van het goede; Hoewel hij 
om negen uur ’s ochtends nog overliep van energie en bij Thom voor de deur gek stond te doen, 
kon hij het enkele uren later niet opbrengen om te komen voetballen. Rens liet daarentegen wel 
zien een uitstekende discipline te hebben. Hij was namelijk ook pas om half 10 ’s ochtends thuis, 
maar was om elf uur wel alweer paraat om een hele wedstrijd te voetballen. Uiteindelijk waren 
de meesten door bovenstaande feesten veel te laat aanwezig. Zoals ook keeper Jordy, maar dit 
had ook nog andere reden… Zijn smartphone had de klok op zijn telefoon automatisch al een 
uur teruguit gezet (de wintertijd ging namelijk zaterdagnacht in). Hiervoor had Stijn G. hem 
zaterdagavond al gewaarschuwd, want die had al niet zoveel vertrouwen in (een brakke) Jordy 
samen met zijn telefoon. Jordy werd uiteindelijk dus zondagochtend wakker, waarbij zijn 
smartphone zoals gezegd al automatisch de klok een uur had teruggezet. Jordy dacht echter dat 
hij nog een uur kon blijven liggen, omdat hij dacht dat de “nieuwe” tijd nog de “oude” tijd was. Na 
een moeizaam telefoongesprek met Jordy, waarbij we hem uiteindelijk toch konden overtuigen 
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dat het al echt een uur later was, was uiteindelijk ook hij nog net op tijd aanwezig voor de 
wedstrijd. Toch kan dit de beste overkomen, want zelfs de drie profspelers Melvin de Leeuw, 
Wout Droste en Charles Dissels van SC Cambuur Leeuwarden hadden zich op dezelfde wijze 
hierin vergist. 
Na vervolgens een zeer korte warming-up te hebben gedaan, was iedereen toch klaar voor de 
wedstrijd tegen Boerdonk 5. Tegen deze tegenstander hadden we nog wat recht te zetten, want 
afgelopen seizoen hadden wij thuis met 1 – 0 van hen verloren, wat ons uiteindelijk het 
kampioenschap had gekost. Helaas speelde ook dit keer weer niemand goed aan onze kant. 
Uiteindelijk kwamen we wel 1 – 0 voor, nadat Jasper goed werd weggestuurd op rechts en de 
bal voorgaf op de inlopende Rob. Deze werd echter van achteren geduwd, waardoor we een 
penalty kregen. Ruben liet hierbij de eer aan Rob, die niet faalde van elf meter. Na nog wat 
kansjes gecreëerd te hebben via onder andere Stijn G., die met zijn zwakkere linkerbeen had 
moeten proberen te schieten in plaats van met rechts, en een dieptebal op Ruben, waarbij de 
keeper net iets eerder bij de bal was, scoorden zij plotseling de 1 – 1. Hier ging collectief falen 
van Harm, Jordy en Richard aan vooraf, waarbij Richard helemaal de show stal. 
In de rust waren we het er met z’n allen over eens, dat het anders moest. Maar hier kwam ook 
na rust weinig van terecht. We hadden echter één geluk en dat was dat zij nog veel slechter 
waren dan ons. Via enkele goede aanvallen en vooral heel veel verdedigingsfouten aan hun 
kant, waren we toch nog uitgelopen naar een 6 – 1 overwinning. Onze twee spitsen, Rob en 
Ruben, hadden hierbij de totale productie voor hun rekening genomen en ook ieder een even 
groot aandeel. Onze concurrenten hadden ook alle drie hun wedstrijd “gewoon” gewonnen, dus 
de stand was na acht speelrondes als volgt; 
1. Nijnsel 5   8 24 (40 – 9) 
2. Schijndel/VITAM 7  8 21 (31 – 9) 
3. Blauw Geel’31/OtterW. 15 8 19 (42 – 15) 
4. Avanti’31 6   8 18 (33 – 21) 
… 
Speelronde 9: Rhode 8 – Avanti’31 6 (06-11-’11) 
Vandaag stond er een belangrijke wedstrijd op het programma, namelijk de streekderby tegen 
Rhode 8. Deze wil je als voetballer van Avanti’31 sowieso niet verliezen, maar vandaag stonden 
ook twee concurrenten, Nijnsel 5 en Schijndel/Vitam Catering 7, in een rechtstreeks duel 
tegenover elkaar. Als we mee wilden blijven doen om de bovenste plaats(en), dan konden we 
vandaag dus een goede slag slaan. En dit leek op voorhand ook wel te doen, aangezien Rhode 
8 op de 7e plaats in de competitie stond. 
De eerste helft waren we, zoals wel vaker dit seizoen, (heel) slecht begonnen. We konden 
hiervoor echter wel een excuus opvoeren, want het veld waarop we moesten spelen was echt 
dramatisch. En hierdoor was het voor ons niet mogelijk om onze alom gevreesde combinaties (à 
la Barcelona) uit te voeren. Het eerste noemenswaardige van de wedstrijd gebeurde na tien 
minuten. Jasper moest zich laten vervangen met een bloedneus, nadat een tegenstander per 
ongeluk een elleboog in zijn gezicht had geplant. Zijn broer Stijn was zijn vervanger, maar aan 
zijn acties te zien was hij zich er op dat moment nog niet helemaal van bewust dat hij zich op 
een voetbalveld bevond. Dit viel enigszins te verklaren doordat hij pas zes uur ’s ochtends thuis 
was. Na een kwartier spelen, kwam de wedstrijd op gang. Hierbij kwam het eerste gevaar van 
ons, via een goede kans voor Thom. Enkele minuten later schoot Ruben ook nog een vrije trap 
op de paal. Rhode liet zich echter zo nu en dan ook gelden (o.a. een schot op de lat), waardoor 
onze keeper Jordy de eerste helft kon uitgroeien tot beste man op het veld. In de eerste helft 
legden we het vooral qua felheid en strijd af tegen Rhode, wat leidde tot een donderspeech van 
Jan in de rust. Dat Jan dit moest doen, kwam doordat Hans letterlijk en figuurlijk geen woorden 
had voor ons vertoonde spel. Hans greep wel in door Jasper er opnieuw in te brengen voor Lex 
en Rob voor Tim, waardoor Ruben een linie zakte naar het middenveld.  
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De tweede helft gingen we veel beter van start, wat direct leidde tot een doelpunt. Jasper 
speelde de bal door op Stijn G., die er zonder enig idee ervan te hebben (hij had klaarblijkelijk 
nog steeds zijn ogen dicht) tegen de bal aanliep. De bal kwam hierdoor tergend langzaam via de 
binnenkant van de paal zomaar in het doel terecht. Hoewel Stijn G. direct het doelpunt opeiste, 
leek het laatste zetje toch echt te zijn gegeven door een onfortuinlijke verdediger van Rhode die 
zich bij de doelpaal bevond. Nee, het was Stijn G. niet gegund vandaag… 
Niet veel later maakte Rob er 0 – 2 van. Dit deed hij door in eerste instantie nog op de keeper te 
schieten, om het vervolgens koelbloedig af te ronden zoals een echte spits betaamt. Martijn 
maakte er vervolgens via een vliegensvlugge counter 0 – 3 van. En ook de 0 – 4 kwam op zijn 
naam te staan. Hij ging daarna nog gretig op zoek naar zijn derde, maar dat mislukte jammerlijk. 
Verder was het vertoonde spel nog steeds niet om aan te zien, maar kregen we nog wel enkele 
kansen op meer doelpunten. Hier viel Harm zijn doelpoging vanaf de middenlijn echter niet 
onder. Uiteindelijk konden we ook deze wedstrijd weer niet de “0” houden. Na een ingooi van 
Nico, maakte Thom op 20 meter van ons doel een schoonheidsfoutje door de bal niet goed aan 
te nemen. Hierdoor kon een speler van Rhode hem de bal ontfutselen en alleen doorstomen op 
Jordy. Hij faalde niet, waardoor hij de eindstand op 1 – 4 bepaalde.  
Dit was weer een wedstrijd om snel te vergeten, maar toch hadden we weer drie punten binnen. 
Na de wedstrijd, bleek dat Nijnsel 5 met 5 – 2 van Schijndel/Vitam Catering 7 had gewonnen en 
zo hadden zij nog steeds de maximale score uit negen wedstrijden. En doordat Blauw 
Geel’31/OtterW. 15 niet had gespeeld, deelden wij door onze overwinning nu de tweede plaats 
met zustervereniging Schijndel; 
1. Nijnsel 5   9 27 (45 – 11) 
2. Schijndel/VITAM 7  9 21 (33 – 14) 
3. Avanti’31 6   9 21 (37 – 22) 
4. Blauw Geel’31/OtterW. 15 8 19 (42 – 15) 
… 
Speelronde 10: Avanti’31 6 – Handel 4 (13-11-’11) 
Speelronde 10 was aangebroken en ditmaal speelden we de thuiswedstrijd tegen Handel 4. 
Iedereen was ditmaal aanwezig, behalve spierbundel Nico. Hij was namelijk skiën, terwijl zijn 
opgelopen hoofdwond na het 11-11 bal in Café de Kikvorsch nog niet eens volledig was 
hersteld, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dat iedereen aanwezig was, was opmerkelijk 
te noemen. Dit was ons dit seizoen namelijk nog niet vaak overkomen en voor veel jongens was 
de zaterdagavond weer een lastige horde geweest. Dit kwam mede doordat Café ’t Zuid haar 
deuren pas rond half 5 ’s nachts sloot. Maar dit was nog niet alles, er was namelijk ook nog een 
heus damesdispuut uit ’s-Hertogenbosch aanwezig geweest. Onze jongens hadden daarom 
genoeg te kijken gehad, aangezien normaal gesproken niet zoveel jonge dames, op lieftallige 
mede-eigenaresse Anja na, in ’t Zuid te bewonderen zijn. Sommige jongens lieten zich, na 
natuurlijk eerst wat moed te hebben ingedronken, dan ook niet onbetuigd en gingen 
ongegeneerd op vrouwenjacht. Dit leidde af en toe tot een felle strijd en lachwekkende taferelen, 
waar zondagochtend nog uitgebreid over werd nagepraat. Er waren er echter ook nog een paar 
wezen “gamen” bij Ruben. Een enkeling (zoals Thom) was dus topfit, anderen (Jan en Jordy) 
waren blij dat ze alweer enigszins konden lopen. Jordy, die voetballen op zondagochtend toch 
altijd al zo prettig vindt en dit vaak laat blijken met krachttermen als “sakkers!” en “stuk 
ongelukken!”, was naar eigen zeggen met zijn ogen dicht naar sportpark de Molenheide 
gereden. Dit lijkt een sterk verhaal, maar hij kwam wel degelijk met zijn ogen dicht het sportpark 
opgelopen.  
 
Voorafgaand aan deze wedstrijd waren vrijdag en zaterdag ook al verschillende wedden-
schappen afgesloten in Café ’t Zuid. Tim zou bijvoorbeeld een blad bier van Peter krijgen als hij 
twee keer scoorde en een assist zou geven. Twan van Kessel zou iedereen op drie bier 
trakteren, mocht Lex een doelpunt maken. En daarnaast zou Jan een blad bier, 10 euro van 
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Anja en 10 euro van Daan krijgen als hij zich als clown liet schminken en zo naar het voetbal 
zou komen. Van deze weddenschappen kwam echter niet bijster veel terecht… 
De eerste helft was zoals gewoonlijk weer rampzalig te noemen. We kwamen zelfs met 0 – 1 
achter doordat een speler van Handel tussen vier verdedigers vrij mocht uithalen. Zelf creëerden 
we maar een paar kansjes, waarvan één hele grote; Martijn kon voor open doel de stand weer 
gelijk trekken, maar hij miste. Hij besefte namelijk niet goed hoeveel tijd hij had. Hoewel we het 
in eerste instantie zelf ontkenden, hadden we de tegenstander misschien toch wel wat 
onderschat. In de rust vond Hans het daarom ook noodzakelijk om het één ander te veranderen; 
Ruben, die als vedette zijnde een helft rust had gekregen, kwam erin voor Stijn G. Thom verving 
Jasper en eenmansdestructiebedrijf Geert kwam erin voor de moegestreden Lex.  
De tweede helft gingen we furieus van start, wat direct haar vruchten afwierp. Na een goede 
actie van Tim, die zijn schot nog gekeerd zag worden door de keeper, was Rob er als de kippen 
bij om het klusje te klaren; 1 – 1. Daarna maakte Rob na een prima schot vrij snel 2 – 1. We 
kregen vervolgens nog vele kansen, maar hier gingen we af en toe wel erg laconiek mee om. 
Uiteindelijk kwamen we via Martijn, die ditmaal was doorgebroken op de rechterkant, nog op 3 – 
1. Vervolgens was het nog twee keer tijd voor Ruben. Bij zijn eerste goal schoot de keeper van 
de tegenpartij de bal zomaar in zijn voeten, waarna Ruben de bal net zo hard weer terugschoot. 
Hier had de keeper geen antwoord op. De 5 – 1 kwam tot stand na een goede combinatie met 
Rob, die Ruben met een mooie curve in de rechterhoek doeltreffend afrondde. Na een betere 
tweede helft hadden we ook deze wedstrijd weer ruim gewonnen. Toch blijft het een raadsel 
waarom we elke wedstrijd zo slecht beginnen en de “0” houden is voor ons ook nog steeds niet 
weggelegd. Aan de stand bovenin was niet veel veranderd, aangezien we alle vier weer 
gewonnen hadden; 
1. Nijnsel 5   10 30 (50 – 12) 
2. Schijndel/VITAM 7  10 24 (40 – 17) 
3. Avanti’31 6   10 24 (42 – 23) 
4. Blauw Geel’31/OtterW. 15 9 22 (48 – 16) 
… 
Speelronde 11: Blauw Geel/OtterW. 20 – Avanti’31 6 (20-11-’11) 
Met de uitwedstrijd tegen Blauw Geel’31/OtterW. 20 (niet te verwarren met Blauw 
Geel’31/OtterW. 15, die meedoet om de bovenste plaatsen) stond de laatste wedstrijd van de 
eerste competitiehelft op het programma. Er waren weer enkele afhakers, ditmaal waren dit 
Geert, Jan, Jordy, Richard en leider/verzorger Stefan. Jordy had, niet voor de eerste keer, (te 
veel) moeite om zijn bed uit te komen. Daarnaast waren Jan en Richard ook in geen velden of 
wegen te bekennen, wat ze dit seizoen ook wel eens vaker is overkomen. En langzaamaan 
werd ons ook duidelijk dat Stefan zijn liefde voor PSV toch net iets groter is dan voor Avanti’31 
6. Daarnaast waren Jasper, Martijn en Stijn ook nog eens veel te laat, maar dat was nog tot daar 
aan toe. Zij hadden namelijk het geluk dat er in totaal maar 11 spelers waren, want anders 
waren ook zij “de Sjaak” geweest bij Hans. Het blijft jammer dat dit iets te veel zondagen gebeurt 
en daarom neem ik mijn petje af voor Hans. Hij houdt het (met eerst Gijs en later met Pascal) 
immers nu al tweeënhalf jaar vol met dit zooitje ongeregeld. 
 
Één speler liet wel weer zien hoe het ook kan en dat was Rens. Hij was namelijk nog steeds niet 
nuchter (hij was pas 7 uur ’s ochtends thuis), maar hij stond er ’s ochtends wel. Daarnaast was 
Rens ook nog duidelijk in zijn nopjes, omdat Ajax zaterdagavond 2 -2 gelijk gespeeld had tegen 
NAC Breda. Hij kon er maar niet over uit, tot afgrijzen van Thom en Tim. 
 
De wedstrijd ging van start, maar het beloofde nog een moeilijke ochtend te worden. De eerste 
10 minuten hadden we het dan ook erg zwaar en kwamen we moeilijk onder de druk van hun uit. 
Dit kwam ook door laks ingrijpen van onze kant. Lex, die met zijn kenmerkende Pringles pet 
Jordy verving als keeper, hield ons in deze fase met een zeer knappe redding op de been.  
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Na een kwartier vond de leider van Blauw Geel het al welletjes voor een speler en wilde deze 
wisselen. Dit was deze speler blijkbaar al vaker overkomen, waardoor hij hier duidelijk met 
woord (hele vieze woorden) en gebaar niet mee eens was. De scheidsrechter gaf deze speler 
daarop een waarschuwing, dat hij zich moest beheersen. Uiteindelijk bleef deze jongen gewoon 
in het veld staan, waardoor het slechts een kwestie van tijd was voordat het echt fout zou gaan. 
En niet veel later was het dan zover. Ditmaal schold hij een teamgenoot uit voor van alles en 
nog wat, waarop de scheidsrechter hem direct de rode kaart toonde. Dit was volgens Blauw 
Geel een schande, maar wat mij betreft had de scheidsrechter volkomen gelijk. Blauw Geel 
moest dus verder met zijn tienen, wat het ons een stuk makkelijker maakte.  
Tussen de scheldkanonnades van de speler van Blauw Geel door had Ruben ons al op een 0 – 
1 voorsprong gezet en hadden we via dezelfde Ruben ook al twee zeer goede kansen gehad 
om onze voorsprong uit te bereiden. Twee maal kon hij namelijk alleen op de keeper af, maar de 
keeper van Blauw Geel trad tweemaal goed op. 
Nadat we steeds makkelijker en beter gingen voetballen, maakte Thom verdiend de 0 – 2. Deze 
kopte hij binnen uit een goede corner van Tim. Onze leider Hans had echter niets van dit 
doelpunt gezien, omdat het nogal mistig was en het doelpunt aan de andere kant van het veld 
viel. Maar na verschillende mensen te hebben horen juichen, besloot hij ook maar gewoon mee 
te doen zo verklaarde hij achteraf. Voor rust maakten we er zelfs nog 0 – 3 van. Dit derde 
doelpunt kan wel worden gezien als het “smerigste” doelpunt van het jaar; Rob stond als 
aanvaller buiten de lijnen even wat te drinken, maar zodra de linkervleugelverdediger van Blauw 
Geel de bal aan de zijlijn kreeg aangespeeld (waar Rob dus stond), keerde hij terug het veld in. 
Op deze manier ontfutselde Rob de bal van de tegenstander en liep hij ongehinderd op het doel 
af, waarna hij de bal eenvoudig voorbij de keeper schoof. Blauw Geel stond vol ongeloof te 
kijken en hierna kon de scheidsrechter bij Blauw Geel helemaal geen goed meer doen. Dit 
doelpunt had natuurlijk ook nooit goedgekeurd mogen worden. 
 
In de rust hoorden we dat Blauw Geel misschien niet meer verder wilde spelen, want ze hadden 
onderling ruzie en een paar zagen het niet langer meer zitten. Wij zagen het daarentegen wel 
zitten en juichten Hans al luidruchtig toe in de kleedkamer: “Singing Hans van Roosmalen, maak 
ons kampioen!”. Nadat Blauw Geel ook gewoon weer aan de aftrap was verschenen voor de 
tweede helft, konden we de wedstrijd hervatten. De tweede helft startte echter anders dan 
gepland, binnen no-time stond het namelijk 2 – 3. De 1 – 3 kwam doordat Jasper vergat met een 
tegenstander mee te lopen, waardoor deze ongehinderd kon binnen schieten. En de 2 – 3 
ontstond nadat een tegenstander zich veel te makkelijk voorbij een aantal spelers slalomde, 
waarna Harm in het eigen zestienmetergebied wel aan de noodrem moest trekken. Blauw Geel 
kreeg hierop een verdiende penalty, die onberispelijk werd binnengeschoten en Lex kansloot 
liet.  
 
Na wat gemor binnen het elftal en langs de kant, werd het weer eens tijd voor de grote Ruben 
“The Beast” Show. Deze nam het elftal bij de hand en stelde binnen de kortste keren orde op 
zaken door de 2 – 4 binnen te schieten. Tim volgde zijn voorbeeld door met een schitterende lob 
de keeper te verschalken; 2 – 5. En vervolgens knalde Ruben op zijn gemak nog even de 2 – 6, 
3 – 7 en 3 – 8 binnen. De één nog mooier dan de ander! En met zijn vijf doelpunten (waarvan 
vier in de tweede helft) liet Ruben nog maar eens zien waarom hij dit seizoen de topscorer is 
van ons elftal. Dat Blauw Geel intussen nog een keer tegen had gescoord, daar maalde 
niemand meer om. 
Na de wedstrijd hoorden we dat Nijnsel 5 haar wedstrijd tegen de nummer vier Blauw 
Geel’31/OtterW. 15 had gewonnen. Nijnsel 5 had door deze overwinning al haar wedstrijden van 
de eerste competitiehelft weten te winnen (!) en mocht dus gezien worden als de gedoodverfde 
titelfavoriet. Door de nederlaag van Blauw Geel/OtterW. 15 tegen Nijnsel 5 verstevigden wij wel 
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onze gedeelde tweede plaats met Schijndel/VITAM 7. De stand halverwege de competitie was 
nu als volgt;  
1. Nijnsel 5   11 33 (54 – 12) 
2. Schijndel/VITAM 7  11 27 (46 – 18) 
3. Avanti’31 6   11 27 (50 – 26) 
4. Blauw Geel’31/OtterW. 15 10 22 (48 – 20) 
… 
Wij hielden ons voor dat we het zeker niet slecht deden en geloofden dat met een achterstand 
van slechts zes punten nog steeds alles mogelijk was. En uit eigen ervaring weten we dat de 
competitie pas in april wordt beslist; vorig seizoen stonden wij er namelijk net zo rooskleuring 
voor als Nijnsel op dit moment, maar stonden wij uiteindelijk nog met lege handen op het einde 
van het seizoen. 
 
Na 27 november vrij te zijn geweest stonden er voor de winterstop nog twee competitie-
wedstrijden op het programma. Dit was allereerst de thuiswedstrijd tegen Gemert 4 en op 11 
december nog de uitwedstrijd, derby, topper, kortom een alles-in-één wedstrijd tegen 
Schijndel/VITAM 7. Als we deze twee wedstrijden winnend wisten af te sluiten, zou het nog wel 
eens spannend kunnen worden na de winterstop… 
 
Speelronde 12: Avanti’31 6 – Gemert 4 (04-12-’11) 
We stonden net als een week eerder weer eens met slechts elf spelers te koekeloeren. Dit keer 
lieten Jan, Jordy en Stefan het (weer) afweten. Nico was er ditmaal ook niet bij en ook Rob kon 
niet meedoen. Daar stond tegenover dat Geert en Richard er wel weer bij waren. Geert en 
Richard mochten (na vorige week niet afgemeld te hebben) van geluk spreken dat ze mee 
mochten doen, want Hans wilde eigenlijk met dezelfde elf als vorige week beginnen, maar 
doordat we nu weer met slechts elf spelers waren, was Hans genoodzaakt om Geert en Richard 
op te stellen. 
Lex en Rob waren vrijdag nog bij de familie Geerts wezen “afteren”. Daar hadden zij 
overheerlijke minipizza’s op en Jasper, die toen al in zijn bedje lag, nog getrakteerd op koekjes. 
Daarbij hadden ze nog een echte “voetbalgrap” uitgehaald door een rauw ei in één van Jasper 
zijn voetbalschoenen te stoppen. Hierdoor zou zondagochtend bij het aantrekken van zijn 
voetbalschoenen het ei knappen en zo heel zijn voetbalschoen onder zitten. Ze hielden er echter 
geen rekening mee dat Jasper bijzonder intelligent is, maar dat maakt voor dit verhaal eigenlijk 
niets uit, want Jasper had in eerste instantie niks in de gaten. Ware het niet dat hij altijd zijn 
zolen van zijn normale schoenen ook in zijn voetbalschoenen doet. Hierdoor merkte hij het ei op, 
waarna Lex, Stijn G. en Rob niet wisten hoe gauw ze elkaar moesten beschuldigen. Jasper kon 
er echter de humor wel van inzien en gaf het ei aan Martijn, die later tijdens de warming-up het 
ei kapot zou slaan op Stijn G. zijn hoofd. Dit is een duidelijke “Boontje komt om zijn loontje”, dus 
onthoudt goed kinderen; stop nooit, maar dan ook nooit een ei in iemand anders zijn voetbal-
schoen, want voordat je het weet belandt het op je eigen hoofd!  
Verder werd er vandaag ook nog gevoetbald, tegen Gemert 4 welteverstaan. De spelers van 
Gemert hadden nog al een grote mond om na enkele minuten te roepen: “Ze weten het niet 
meer”. Dit wekte bij ons enigszins verbazing op, want wij waren nou niet bepaald onder de 
indruk van deze jongelui. Al snel kregen we dan ook enkele kansen. Uiteindelijk maakte Martijn 
het eerste doelpunt na de rebound van een schot van Ruben te benutten. Hierna kregen we nog 
enkele kansen, waaronder Jasper die eenmaal de bal voorzette op Ruben, terwijl hij misschien 
beter zelf had kunnen schieten en andermaal schoot hij de bal over na een indraaiende vrije 
trap. Ruben haalde daarnaast nog tweemaal verwoestend uit (de eerste leek wel een 
vuurwerkbom), maar hier had de keeper tweemaal een antwoord op. Halverwege de eerste helft 
maakte Ruben toch de 2 – 0 uit een gekregen penalty. Gemert kreeg ook nog één grote kans, 
maar Lex redde hier voortreffelijk op. Tenslotte maakten we er voor rust nog 3 – 0 van. Martijn 
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kon na een lange bal alleen op de keeper af, die merkwaardig genoeg bijna naast zijn goal 
stond. De rechterhoek was daarop helemaal vrij, maar Martijn presteerde het toch om de bal 
recht boven de keeper in de linkerhoek te schieten. En eerlijk is eerlijk, achteraf was het zo best 
een mooi goaltje. 
De tweede helft begonnen we erg slecht. Ditmaal leek het dus exact de omgekeerde wereld te 
zijn, aangezien we een normaal gesproken een mindere eerste helft afwisselen met een goede 
tweede helft in plaats van een goede eerste helft met een slechte tweede helft. Dat we tweede 
helft zo slecht speelden had mede te maken met het feit dat we meer bezig waren met 
Feyenoord – PSV dan met onze eigen wedstrijd. Gemert kreeg meer kansen dan ons, hoewel 
wij nog wel twee dotten van kansen onbenut lieten. Martijn mistte namelijk voor open goal en 
ook Thom mistte, nadat hij alleen voor de keeper stond. In de tweede helft werd er niet meer 
gescoord, zodat de 3 – 0 ruststand ook de eindstand werd. Dit resultaat leverde niet alleen drie 
punten op, maar ook eindelijk eens de “0”. Dit was na twaalf wedstrijden (!) pas de eerste keer 
dit seizoen, dat dit ons was gelukt. En het moge duidelijk zijn dat hiervoor alle credits naar Lex, 
die voor de tweede keer op rij de afwezige Jordy als keeper verving, gaan. 
Blauw Geel/OtterW. 15 had een week eerder een inhaalwedstrijd gespeeld tegen DVG 5. Deze 
hadden zij echter met 3 – 2 verloren, waardoor zij nu vijf punten achter ons staan. Voorlopig 
doen zij dus niet meer mee om de titel, in hoeverre daar nog om gespeeld wordt. Nijnsel 5 gaat 
namelijk stoïcijns door met winnen;  
 
1. Nijnsel 5   12 36 (60 – 12) 
2. Schijndel/VITAM 7  12 30 (53 – 18) 
3. Avanti’31 6   12 30 (53 – 26) 
4. Blauw Geel’31/OtterW. 15 12 25 (55 – 24) 
… 
Speelronde 13: Schijndel/Vitam Catering 7 – Avanti’31 6 (11-12-’11) 
Vandaag was het dan eindelijk zover, speelronde 13; de uitwedstrijd tegen Schijndel/VITAM 7. 
Naar deze speelronde was al weken toegeleefd, want ditmaal was het niet alleen een derby van 
zijn ergste soort, maar ook een wedstrijd tussen twee teams, die gedeeld tweede stonden en 
streden voor hun laatste kans op het kampioenschap. Vooraf hadden we dit ook duidelijk met 
Hans besproken. Hans wist dus dat als hij vandaag niet met ons zou winnen (en zo het 
kampioenschap zou verspelen), dat het voor hem wel eens einde oefening kon betekenen. Want 
of het nu om PSV of om Avanti’31 6 gaat, als je als trainer/leider niet in staat bent om binnen 
drie jaar kampioen te worden, dan is het gewoon over en uit. Hans ging echter uitermate goed 
om met deze druk en wist ons goed te preparen voor deze topper. Ditmaal was iedereen 
aanwezig, waardoor Hans sinds lange tijd zelfs weer wat denkwerk moest verrichten over de 
basisopstelling. Hij koos er uiteindelijk voor om Jan, Jasper, Lex en Nico als wissel te laten 
beginnen. Daarnaast had Hans voor deze gelegenheid zijn nieuwe sponsorjas van Avanti 
(zonder het kenmerkende “Hansko, 8” op zijn rug) aangetrokken. Dit kwam hem vooraf al op wat 
kritiek te staan van enkele (bijgelovige) spelers en achteraf was dit misschien wel niet zo’n 
handige zet van Hans… 
We begonnen nogal al slap aan het duel, waardoor Schijndel meteen het betere van het spel 
had. We kwamen er dus al snel achter dat we een tandje erbij moesten zetten. Hoewel dit wel 
gebeurde, verloren we nog (te) veel duels en kregen we veel vrije trappen tegen. Dit had niet 
alleen met ons te maken, maar ook met de scheidsrechter, die wel erg zijn eigen wedstrijd floot 
en het soms leek het dat hij juist wilde dat de boel zou escaleren. En juist uit één van die vele 
vrije trappen, die we tegen kregen, ging het mis. Bij een duel aan de linkerzijlijn net iets over de 
middellijn floot de scheidsrechter onterecht voor een overtreding. De toegekende vrije trap aan 
Schijndel werd in één keer voor het doel geslingerd en uitstekend ingekopt door de geheel 
vrijstaande spits van Schijndel; 1 – 0 achter na twintig minuten spelen. Niet veel later werd het 
nog erger voor ons. Jordy, die al niet bepaald lekker in de wedstrijd zat (“Café ’t Zuid had hem 
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tot vier uur ’s nachts gehouden” en ook het skiën in een hal van een dag eerder was hem zwaar 
gevallen) trapte een doeltrap totaal verkeerd uit. Deze kwam zo in de voeten van een speler van 
Schijndel terecht, die met een boogbal de uitstaande Jordy wilde kloppen. Jordy leek deze bal in 
eerste instantie nog te kunnen keren, maar doordat hij niet direct terug zijn goal inliep (Jordy 
dacht dat de bal naast zou gaan), was hij te laat en verdween de bal toch nog in het doel; 2 – 0 
voor Schijndel. We lieten het hier niet bij zitten, maar we hadden ontzettend veel moeite om 
onze aanvallers te vinden, waardoor we niet in staat waren om grote kansen te creëren. 
Uiteindelijk kregen we na een uistekende dieptebal van Tim op Rob één grote mogelijkheid voor 
rust, maar Rob kwam net een teenlengte tekort om de bal binnen te wippen.  
In de rust heb ik nog nooit zoveel teleurgestelde gezichten gezien als die koude ochtend op het 
Zuideinderpark. Deze teleurstelling werd echter gauw omgezet in passie en strijd, want we 
wilden de tweede helft er graag nog iets van maken. En daarnaast waren we niet alleen ons zelf 
nog iets verschuldigd, maar ook het vele publiek, waaronder ouders, vrienden en Peter & Anja 
van kledingssponsor Café/Zaal ’t Zuid, dat aanwezig was langs de lijn. 
 
Langzaamaan kregen we in de tweede helft meer controle over de wedstrijd, maar echte kansen 
bleven uit. Totdat Rob plotseling de bal kreeg aangespeeld in het vijandelijke zestienmeter 
gebied. Hij wilde de keeper omspelen, maar werd hierbij onreglementair neergehaald door de 
keeper. Dit leverde een terechte penalty op, die feilloos werd binnengeschoten door Ruben. 
Door deze goal geloofden we weer in een goede afloop, want er waren zeker nog vijfentwintig 
minuten te spelen. We hielden constant druk op het doel van Schijndel, maar Schijndel 
capituleerde niet. De 2 – 2 leek uiteindelijk nog in de slotseconde te vallen, nadat een voorzet 
van Tim rechtstreeks over de keeper in het doel belandde. De scheidsrechter keurde het 
doelpunt echter af vanwege vermeend duwen van Harm tegen de keeper. Deze onterechte 
beslissing, dat ons een punt door de neus boorde, zou ons later nog lange tijd achtervolgen…  
Al met al waren we vandaag gewoon niet goed genoeg om Schijndel/VITAM 7 te verslaan. Dit 
viel ons erg zwaar en ook het publiek langs de kant kon hun emoties nauwelijks meer de baas, 
wat bleek uit de witte zakdoekjes die langzaam tevoorschijn werden gehaald. Na afloop van de 
wedstrijd waren enkelen hun verdriet gaan verdrinken in Café ’t Zuid. Anderen waren nog met 
Hans, die thuis nog even vlug zijn nieuwe sponsorjas had ingewisseld voor zijn veel meer 
mooiere oude, gaan après-skiën in de kantine van Avanti, waar Hans tenslotte met “dichte 
oogjes” naar huis ging. 
Later bleek dat Nijnsel 5 zoals gewoonlijk wel weer had gewonnen, dus het kampioenschap leek 
voor ons nu echt verder weg dan ooit. Maar toch gaven we de moed nog niet op. Nijnsel had 
voor de winterstop de drie lastigste ploegen alleen nog maar thuis gehad en ook Roel en Stijn V. 
kwamen na de winterstop ons team weer versterken. Maar dat het heel erg lastig ging worden, 
dat realiseerde iedereen. De competitiestand, waarmee we de winterstop ingingen, was nu als 
volgt; 
1. Nijnsel 5   13 39 (65 – 14) 
2. Schijndel/VITAM 7  13 33 (55 – 19) 
3. Avanti’31 6   13 30 (54 – 28) 
4. Blauw Geel’31/OtterW. 15 13 28 (62 – 26)… 

En de volgende spelers waren al een keer tot scoren gekomen in de competitie;  

1. Ruben   24 
2. Rob    16 
3. Martijn   7 
4. Tim    3 
5. Stijn G.   2 
6.Harm, Thom   1
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 GEEF DE BALPEN DOOR  .  
 
Naam       Tom van den Oetelaar    
Leeftijd      18 jaar      
 
Woonplaats      Schijndel      
 
In het dagelijks leven     Student      
 
Elftal       A2       
 
Positie       Aanvallende middenvelder    
 
Hoe lang voetbal je al?    7 jaar    
 
In het veld heb ik een hekel aan   Partijdige grens- en scheidsrechters   
 
Zou graag willen voetballen met   Kevin Strootman   
Waarom:      Is een super goede spelverdeler en hij wordt 
       steeds beter      
Waar zou meer aandacht aan besteed  
moeten worden bij Avanti’31 ?             Trainingshesjes wassen 
         
Andere hobby’s?     Uitgaan met vrienden 
 
Wat wil je tegen je trainers/leiders zeggen?  Binnenkort BBQ met het team? 
        
Maak me wakker voor    Doutzen Kroes    
 
Nooit meer      Nuchter 
 
Met een miljoen ga ik     Stoppen met school, festivals bezoeken en 
       op vakantie 
    
Toekomstplannen     Op wereldreis 
        
Hoe ver ga je komen met je team                        Top 4 
 
Antwoord op de vraag van degene die jou de balpen  
heeft doorgegeven     Veel Kebab eten en bier drinken. 
        
Heb je een vraag aan degene die van jou de  
balpen krijgt ?      Hoezo doe jij een aanvoerders band om in de 
       Beurs? 
     
Aan wie speel jij de balpen door?   Steven van den Broek  
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Voor Sportret hebben we dit keer een man benaderd die zijn draai binnen Avanti inmiddels goed 
heeft gevonden. Hij is op verschillende “fronten” actief binnen onze vereniging. Ook een man 
waar je beter een biertje mee kunt drinken dan ruzie mee krijgen. Hij heeft gebokst in het 
halfzwaargewicht t bij het militaire nationale team. Maar daarover straks meer. Op een koude 
winteravond (-15 graden) zijn we op bezoek geweest bij: 
 
 

HANS LANGENHUYSEN 
 

 
Hans is 47 jaar oud en gehuwd met Nicole. Zij is lid van het A.J.A.C..  Ze hebben een zoon, 
Dion van 13 jaar, die in de C3 van Avanti voetbalt.  
Hans is opgegroeid in de Zonnebloemstraat op de Boschweg. Hij heeft één zus, genaamd Erna.  
 
Na de lagere school is Hans de L.T.S. in Veghel gaan volgen. 
“Ik ben daar al die jaren op de fiets naar toe gegaan en heb mijn diploma als schilder gehaald. Ik 
ben echter toch de Telecom in gegaan en heb drie jaar gewerkt bij gebr. van de Steen uit 
Berlicum. Daarna ben ik in dienst gegaan. Na mijn diensttijd heb ik 6 jaar bij getekend en werd ik 
uiteindelijk plaatsvervangend commandant transportdiensten Utrecht. Toen Defensie ging 
bezuinigen moest ik weg en ben ik weer de Telecom in gegaan. Na bij Jansen Derksen te 
hebben gewerkt, werk ik sinds een half jaar bij Van den heuvel en ben dus een collega van 
Noud Bouwmans.” 
 
Achter de Aloysiusschool opgegroeid, betekende volgens ons dat hij op het veldje bij die school 
zijn voetbalcarrière is begonnen. 
“Dat klopt. Ik ben echter pas bij de B-junioren bij Avanti gaan voetballen. Pietje Brus heeft mij de 
beginselen van het spelletje bij gebracht. Eén uitspraak van Piet staat me nog bij: “Mannen, aan 
de gaas”. Via B-2 kwam ik een jaar te vroeg in A-2. Dat had waarschijnlijk met mijn lengte te 
maken. Mijn leeftijdsgenoten waren Jan Hellings, Jos van Dinther, Maarten Brus en Marijn van 
de Boogaard. Ik was niet echt een goede voetballer. Ik moest het echt hebben van mijn inzet. 
Helaas kreeg ik een rugblessure en moest noodgedwongen stoppen met voetballen. Ik ben toen 
gaan boksen.” 
 
Een hele verandering naar onze mening, maar achteraf heeft hij wel veel meegemaakt in de 
bokswereld, zoals hij ons vertelde. 
“Al snel bleek dat ik meer talent had om te boksen, dan om te voetballen. Het bleek ook nog 
eens helend te werken voor mijn rug. Het mooie aan de bokssport is dat je alles zelf moet doen. 
Je kunt  je niet verschuilen en je leert te incasseren. Ik vond en vind het nog steeds een 
geweldige sport. Ik ben toen gaan boksen bij André van de Oetelaar oftewel Den Toet. Ik sparde 
in die tijd tegen Mark Verhoeven en de tweeling Van Kroonenburg. Ik bokste in het half- 
zwaargewicht tot 79 kg en ik werd dan ook altijd gewogen vóór de wedstrijd.  
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Op mijn 22e jaar ging ik in dienst en daar heb ik me echt ontwikkeld als bokser. Ik kwam in het 
Nederlandse militaire team en heb in Duitsland, Italië, Griekenland en Zweden gebokst. Het 
team ging altijd met het vliegtuig, maar ik durfde dat in die tijd niet. Ik ging dan altijd met een 
chauffeur met de auto. De begeleiding was altijd top. Er gingen een arts, bondscoach en trainers 
mee.  
Toen ik 3 jaar in dienst zat, kreeg in een aanbieding van boksmakelaar Henk Ruhling. Ik heb dat 
afgeslagen omdat ik had getekend in dienst en van de aanbieding liep ik financieel natuurlijk ook 
niet binnen.” 
 
We waren eigenlijk wel benieuwd of Hans nooit een pak slaag heeft gehad. 
“Ik heb 31 wedstrijden gebokst. Daarvan heb ik er 29 in de eerste ronde gewonnen door K.O. 1 
maal onbeslist en 1 maal ben ik zelf K.O geslagen. Dat was tegen een Duitser. Ik had die jongen 
onderschat en hij sloeg mij K.O.. Ik ben toen 8 uur buiten bewustzijn geweest. Vanuit Duitsland 
ben ik met een helikopter naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht waar een hersenscan werd 
gemaakt. Er bleek gelukkig  niets aan de hand te zijn. Drie maanden later heb ik een revanche 
gehad tegen die Duitser. Ik won in de eerste ronde door K.O.. 
 
Er heerst volgens ons toch wel een beetje een crimineel sfeertje rondom de bokssport. 
“Ik heb 16 jaar aan de deur gestaan als portier bij verschillende cafés en ik heb een mooie tijd  
gehad. Met de criminaliteit in en om de bokssport valt het denk ik wel mee. Waar ik me wel 
kwaad over kan maken is dat een mooi evenement  in Den Bosch, de Freefight Kickboksen, 
werd afgelast omdat de burgemeester bang was voor wanordelijkheden.  Elk weekend worden 
er rondom de voetbalwedstrijden veel politieagenten ingezet. Die wedstrijden gaan ze toch ook 
niet verbieden! Maar dat is de commercie denk ik. “ 
 
Uiteindelijk keerde Hans toch weer terug bij zijn club Avanti. 
“Onze zoon Dion is op zijn 6e jaar gaan voetballen bij Avanti. Toen Henk Broks een keer uitviel, 
werd aan mij gevraagd of ik wilde invallen voor hem. Dat is 7 jaar geleden en zoals zo vaak raak 
je dan snel ingeburgerd. Ik heb de E-3, D-3 en D-2 getraind en ik ben leider geweest. Ik heb ook 
een trainingscursus gaan volgen, waar ik best veel aan heb gehad. Ik train het liefste de A-2. 
Dat zijn jongens die geven een weerwoord en daar kun je de discussie mee aangaan.  
Ik wil niet onvermeld laten dat ik de laatste drie jaar met de jeugdleiders van Avanti een 
weekend ben weggeweest. Dat was voor mij een prachtige ervaring. Een teambuilding zeg 
maar. Je ziet elkaar onder andere omstandigheden en met de nieuwe jonge trainers is dit een 
goede zaak.” 
 
Inmiddels is Hans behalve bij de jeugd ook actief binnen de hoofdselectie van onze vereniging. 
“Ik ben dit jaar leider geworden van het 2e elftal. Hans van den Broek is trainer en Frans van de 
Burgt is verzorger. Mark van de Meerendonk is vlagger.  Donderdag wordt in overleg de 
opstelling gemaakt, waarbij Hans de eindverantwoording heeft. We staan momenteel veilig met 
het 2e. We staan net onder de middenmoot en dat is een goede prestatie met het materiaal dat 
we hebben. Ik ben ook tevreden over het feit dat Hans van Esch als hoofdtrainer heeft 
bijgetekend.  Verder is Avanti in mijn beleving een gezonde club die met eigen jongens speelt en 
veel vrijwilligers heeft. 
 
Hobby’s heeft Hans verder niet. Daar heeft hij eenvoudigweg geen tijd voor. 
Nicole vroegen we naar de goede en slechte eigenschappen van Hans. 
Zijn goede eigenschappen zijn dat hij behulpzaam is, een goede mensenkennis heeft en als hij 
ergens voor gaat, dan gaat hij ook voor de volle 200%. 
De slechte eigenschap van Hans is dat hij erg ongeduldig is. 
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Hierop stelden we Hans de volgende vragen: 
 
Waar erger je je aan     Mensen die veel talent hebben maar er 

       weinig mee doen. 

Als je het voor het zeggen had in Nederland dan Pensioenen waarborgen 

Welke actualiteit grijpt je momenteel aan  Kindermisbruik R.K. 

Naar welke internetsite surf je het meest  Feyenoord Head Lines 

Auto       Peugeot 307 SW 

Beste trainer      Ronald Koeman 

Stad        Marseille 

Jeugdidool      Teofilo Stevenson (amateurboxer uit 

       Cuba) 

Moeilijkste beslissing ooit    Boksen loslaten en weer het voetballen in 

Makkelijkste beslissing ooit    In Schijndel blijven wonen 

Onderschatte voetballer    Miguel Nelom 

Overschatte voetballer    Toivonen 

Hoogtepunt      Geboorte Dion 

Dieptepunt      Overlijden van mijn ouders 

Politieke voorkeur     PVV 

Tijdschriften      V.I. en Voetbal 

Televisie      Sportprogramma’s 

Beste muziek      Alle muziek 

Eten       Mayonaise, moet overal bij 

Drank       Pilske 

Vakantie      Italië 

Met wie zou je graag een avondje stappen  Dameshockey team van oranje. 

Welke sporten naast voetbal vind je interessant Wielrennen en veldrijden zijn mooi en   

en welke totaal niet     kunstschaatsen  totaal niet 

Welke club en speler heeft je voorkeur in de   

Eredivisie      Feyenoord en Guidetti 

Wie vind je de beste voetbalanalyticus op TV Jan van Halst. 

 
Hans, bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en hopelijk blijf je lang als vrijwilliger actief binnen 
onze club. 
      Noud Bouwmans 
      Frans van Rozendaal 
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    Aon de Tap 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kompetietie lupt teneinde Tinus. Ut is mooi gewist. Wu hebbe ons goet kunne handhave in 
dees klasse.  
Ik waar door vuraf wel bang veur, da wei ut moeiluk zun kreige Klaas! 
Uteindeluk is ut tog nog goed gegaon. Hans heeg ut goet gedaon en hei bleft nog un jaor onze 
treener. Ik heb door wel vrede mi Tinus. Hei kan du groep goet motievere en zet de juiste minse 
op du juiste plaots. Jammer da zu ut nie kunne afmake.  
Du laotste weke geeg ut minder. De vurm is er nie mer en dan, en da gleuf ik nie, zegge zu: ze 
zen naor paaspop gewist. Zoiets duurt tog mar drie dage Klaas. Tog gin drie weke. Allemaol 
kletspraot. Grote flauwekul.  
 
In ut nei seizoen wil Avantie wir in Zuid een voetballe. Ik ha geheurt da een vraag naar de bond 
is gegaon um ons darin te plaotse. Ok Rooi wil voetballe in Zuid een. Ik ben neiskierrig of du 
bond dit toestaot Klaas. 
 
Hedde al iets geheurd of er neije speulers komme of da er stoppe na dees seizone Tinus?  
Door is men niks ter orre gekomme Klaas. Ik verwaagt da enkele A-speulers bei de selektie 
komme en er gaon gerugte da er speulers van dun aandere kaant ok nor Avantie komme. Mar of 
da speulers zen vun du selektie wit ik nie.  
Wu keike wel hoe ut gi Klaas. Ik lig er nie mir wakker van.  
Vruuger dan wel Tinus? 
 
 
 
 

     Klaas en Tinus 
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      EK  Poule 
Voetbal  Polen & Oekraïne 
       8 juni - 1 juli 2012 
 

 

 
 
 
 
 

    
Inschrijven bij: 

Jan van Kasteren tot 3 juni (Kantine Avanti’31) 
Tonnie Kastelijn tot 8 juni 18.00 uur (Fresiahof 2) 
 

              Kosten € 5,-  
 
   100% Prijsverdeling: 1e prijs 30%  
       2e prijs 20%  
       3e prijs 15%  
       4e prijs 10% 
       5e prijs  8% 
       6e prijs  6% 
       7e prijs  4% 
       8e prijs  2% 
         Extra prijs  5% 
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AVANTI SPORTQUIZ 
 
Afgelopen vrijdag 13 april was er weer de Avanti- sportquiz. 
Er namen 15 koppels aan deze quiz deel. 
De quiz was verdeeld in 4 rondes. De 1e ronde waren de voetbal vragen. 
In de 2e ronde waren de fotovragen en het plaatje raden aan de beurt. 
De 3e ronde waren weer algemene en Avanti vragen. 
De 4e ronde was ingevuld met het spelelement “petje op / petje af”. 
 
Als uiteindelijke winnaars van deze spannende en gezellige avond kwam het koppel 
Rien van Kasteren en Bjorn Scheepers uit de bus. 
Zij mogen volgend jaar Avanti gaan vertegenwoordigen bij de Bavaria United Quiz in 
Eindhoven. 
Op de volgende pagina staat de uitslag vermeld.  
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naam ronde  ronde ronde ronde Totaal

1 2 3 4

Joep Hellings‐Nick Kussters

Rien van Kasteren‐Bjorn Scheepers

Geert v d Oetelaar‐Jan van Boxtel

Jan Hellings‐ Adrie Hellings

Robert Hoogaarts‐ Wil Hoogaarts

42

10 13 16 4 43

12 16 10 4

45

45

12 21 12

77

Bjorn Zwartjes‐Bjorn Boersma

14

13

6316

67

0 45

1023 1222

10

11 16 14 7 48

17 12 0

52

18 16 4 52

18

57

12 21 17 8 58

15 18 9

57

13

6122 1511

17 15 10

Mark v d Heijden‐Peter Ligtenberg

Hans van Roy‐Jan Tolk

6

12

18 25 24

Robert Creuser‐ Ad Mathijsen

Gerard v Houtum‐Lars v Houtum

9

16

10

14 17 8

Niels v Lieshout‐Jelmer Borks

Bram Vorstenbosch‐Thieu van Gorkum

Piet Vorstenbosch‐Fons Heestermans

Niels Boersma‐Jasper Buil

Peter Hellings‐Henk v d Ekart

17 18

20 9

15

15

1

2

3

4

10

11

13

14

7

8

9

6

5
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5 en 6 mei 
In de kantine 

 
 
 
 
 

 
 

      Ter afsluiting van het seizoen 
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VERJAARDAGEN MEI 
 
 

01 mei  Pieter Fransen 
04 mei  Bart v. Schaaijk 

Gijs v.d. Boogaard 
05 mei  Willy Hoogaars 
  Kain v. Osch 
06 mei  Glenn v.d. Hurk 
  Bodi Gevers 
  Jeremy Ebbenn 
  Chiel Smits 
  René v. Prooijen 
07 mei  Remco Spierings 
  Dirk Teeuwen 
08 mei  Angela v.d. Heijden 
  Ian Netten 
09 mei  Roel v. Houtum 
10 mei  Claudia de Laat 
11 mei  Bert v. Uden 
  Zora Bektjan 
12 mei  Tim de Laat 
  Bart v. Zoggel 
  Ivar Ebben 
13 mei  Henk v.d. Ekart 
  Adrie Hellings 
  Rens v.d. Pol 
  Moniek Wondergem 
14 mei  Ben v.d. Moosdijk 
15 mei  Eric Wagenaars 
  Jens v. Boxtel 
16 mei  Paul v. Gorkum 
  Jan v. Roozendaal 
17 mei  Sjors Theuns 

18 mei  Niels v. Lieshout 
  Rutger Hussaarts 
19 mei  Kevin v.d. Mosselaer 
  Stijn Smits 
  David Viva 
20 mei  Mark Stabel 
  Khalid Sehl 
21 mei  Boy Kanters 
  Lis Teeuwen 
22 mei  John Kools 
  Paul Kivits 
  Jet Schellekens-Kanters 
23 mei  Haico Heesakkers 
  Tom v.d. Moosdijk 
  Martin v. Heeswijk 
24 mei  Thijs v. Geffen 
25 mei  Stan v. Gestel 
26 mei  Yannick Koenen 
  Marcel Verhoeven 
  Joan v. Loon 
27 mei  Stefan Schevers 
  Max v. Heeswijk 
28 mei  Robert Creusen 
  Daan Timmermans 
  Bas Meijerman 
  Henk Kanters 
30 mei  Wil de Laat 
  Werner Kessler 
  Maikel v.d. Brand 
31 mei  Nick de Laat 
  Ton der Kinderen 



 

DANKBETUIGING 
 

Hiermee wil ik iedereen van SV Avanti bedanken voor de fruitmand tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis. 
Ook de Supportersclub en de Club van Honderd, bedankt voor de mooie attenties. 
 
Bedankt ! 
 
Gijs Russens 
 
 
 
  ##################################################### 

 
 
 
LEDENMUTATIES 

  
nieuwe leden 

knvb nr naam adres geb. datum 
PHPQ91M Cas van Son Oetelaarsestraat 2 23-3-2006 
PHPR04X Phoenix Heessels Mandersstraat 22 2-10-2005 
FHVM422 Rob Merks Leliestraat 25 10-4-1990 
FYMM707 Roald Neefs Mandersstraat 10 7-10-1993 

PJDM98F 
Stefano 
Nieuwenhuizen De Steenen Kamer 3 8-6-2001 

 
 

oud leden 

knvb nr naam 
geb. 
datum 

BYCQ11E Dennis van Schijndel 28-3-1977 
LXZB49W Remy van Aarle 30-5-1997 
BYCT92K Michael vd Heijden 10-3-1985 
PBFD93R Lenn Daniëls 27-9-2006 
LZRS99U Kai van Eeuwijk 10-10-1998
NQSH865 Viggo Murk 22-8-2002 
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BILJARTCLUB  EN NOG VIJF….. 
 
 
Wegens computerproblemen zijn de verslagen van afgelopen maand helaas grotendeels 
verloren gegaan.  
Het ligt in de bedoeling dat we de komende weken met twee groepen gaan biljarten nl. de 
bovenste 6 gaan z.g. Play-Offs spelen en de onderste 5 gaan strijden om een zo hoog 
mogelijke positie op de ranglijst. Dit i.v.m. tijdgebrek om nog een halve competitie te kunnen 
spelen. 
 
 
Dinsdag 3 april 
 
Op deze avond werd er een inhaalprogramma gespeeld. 
 
De enige partij werd gespeeld door Leo v. Boxel (40) en Cor Mooy (28). Deze partij was voor 
Leo nog van belang omdat hij bij een overwinning of het behalen van tenminste 9 wedstrijd-
punten bij de laatste 6 spelers zou gaan behoren. Deze 6 spelers gaan in de komende 
weken  uitmaken wie de nieuwe kampioen wordt. Helaas lukte het Leo niet om aan de 
gestelde eisen te voldoen. Met 27 caramboles in 16 beurten behaalde hij de gestelde eis net 
niet. Cor Mooy  won deze wedstrijd in 16 beurten en behaalde daarmee een gemiddelde van 
1.75. 
 
De bovenste 6 spelers zijn: Adrie v. Liempd, Bert v Uden, Jos v. Heeswijk, Jo v. Uden, Mari 
Pennings en Cor Geerts. 
 
 
Dinsdag 10 april 
 
Als eerste moest de achterstallige partij tussen Bert v. Uden (40) en Bert v. Alebeek worden 
gespeeld. Deze partij werd overtuigend door Bert v. Uden gewonnen. Hierdoor behaalde 
Bert als koploper de laatste 6. Bert wist deze wedstrijd in 16 beurten en een gemiddelde van 
2.50 overtuigend te winnen. Bert v. Alebeek kwam niet verder dan 30 caramboles en een 
gemiddelde van 1.88. 
 
De tweede wedstrijd van de avond werd gespeeld door Jos v Heeswijk (65) en Mari 
Pennings (34). Het was de eerste partij in de z.g. Play Offs . Hierin spelen de beste 6 spelers 
met behoud van hun eerder behaalde punten nog tegen elkaar. Jos wist zijn eerste partij met 
overtuiging te winnen. Met 65 caramboles in 22 beurten hoefde Jos zelfs niet tot het uiterste 
te gaan. Mari kon deze avond geen ogenblik zijn hoge positie waarmaken en kwam met 17 
caramboles erg matig voor de dag. 
 
Hierna speelden Bert v.d. Greef (32) en Bert v. Alebeek (50) tegen elkaar. Bert v. Alebeek, 
die eerder op de avond al niet best speelde, kon in deze wedstrijd ook niet in zijn ritme 
komen. Hierdoor behaalde Bert v.d. Greef een eenvoudige overwinning. Hij deed dat in 19 
beurten en behaalde daarmee een gemiddelde van 1. 68. Bert v. Alebeek, die slechts 33 
caramboles maakte, kwam uit op 1.74. 
 
Ook in de partij tussen Henk Kanters (24) en Cor Mooy (28) werd maar matig gescoord. 
Beide spelers speelden niet hun beste wedstrijd, maar de spanning vergoedde veel. De 
spelers hielden elkaar goed in evenwicht. Het was uiteindelijk Cor die er met de overwinning 
vandoor ging. Henk kwam slechts 1 carambole tekort om een remise uit het vuur te slepen. 
Cor behaalde met 28 caramboles in 24 beurten een gemiddelde van 1.17, Henk kwam uit op 
0.96. 



 

 
De laatste partij ven de avond werd gespeeld door Bert v. Uden (44) en Jo v. Uden (36).  
Ook in deze partij hielden beide spelers elkaar goed in evenwicht, waardoor er een 
spannende partij ontstond. Het was  uiteindelijk Bert die als eerste zijn 44 caramboles vol 
wist te maken. Hij deed dat in 19 beurten en behaalde daarmee ook nog eens 2 belangrijke 
bonuspunten. Jo bleef steken op 32 caramboles en kwam daarmee uit op een gemiddelde 
van 1.68. Bert scoorde een gemiddelde van 2.32 
 
 
Dinsdag 17 april. 
 
De eerste partij van de avond werd gespeeld door Bert v. Alebeek (50) en Leo v. Boxel(40). 
Het werd van de zijde van Bert een prima wedstrijd die hij in slechts 14 beurten in zijn 
voordeel wist te beslissen. Ook Leo speelde zeker geen slechte partij, maar moest zich toch 
neerleggen bij de dadendrang van Bert. Met een serie van 11 behaalde Bert ook de hoogste 
serie van de avond. Bert  kwam uit op een gemiddelde van 3.57 en Leo, die 25 caramboles 
wist te maken, kwam uit op 1.78. 
 
De volgende partij werd gespeeld door Bert v. Uden (44) en Cor Geerts (40). Bert begon erg 
voortvarend aan de wedstrijd en wist in zijn aanvangsstoot al gelijk een serie van 7 te 
noteren. Cor raakte hier misschien van onder de indruk. Feit was wel dat hij in deze 
beginfase maar moeilijk tot scoren wist te komen. Bert ging goed door en kon daardoor een 
mooie voorsprong te nemen. Halverwege echter kwam ook bij Bert de klad erin en werden 
de scores steeds minder. Hierdoor kon Cor toch weer enigszins de aansluiting vinden. Zijn 
achterstand was echter te groot om Bert van zijn 2e Play- Off zege af te houden. Bert 
gebruikte wel 27 beurten om zijn 44 caramboles te maken en kwam daarmee uit op een 
gemiddelde van 1.63. Cor, die 32 caramboles maakte, scoorde 1.19 gemiddeld. 
 
Hierna speelden Adrie v. Liempd (42) en Mari Pennings (34) tegen elkaar. Mari, die zijn 
eerste partij in deze Play Offs verloor, moest in deze wedstrijd goed scoren om nog enige 
kans te maken op het felbegeerde kampioenschap. Adrie daarentegen staat zeer goed 
genoteerd op de ranglijst en een goed resultaat in deze wedstrijd zou hem wel eens de 
eerste plaats op kunnen gaan leveren. Adrie begon sterk aan de partij en wist mede door het 
zwakke spel van Marie een grote voorsprong te nemen. Hierdoor kon Adrie ontspannen 
spelen en een ontspannen Adrie is haast niet te verslaan. Dat gebeurde dan ook niet en in 
slechts 16 beurten denderde Adrie naar de eindstreep. Met een mooi gemiddelde van 2.63 
gaf Adrie zijn visitekaartje af. Mari, die niet verder wist te komen dan 12 caramboles, scoorde 
een gemiddelde van 0.75. De titelaspiraties kunnen voor dit jaar voor Mari weer in de ijskast. 
 
Ook de volgende partij tussen Jos v. Heeswijk (65) en Jo v. Uden (36) was niet goed. Met 
name  Jo speelde erg zwak. Hierdoor kon Jos, ondanks dat ook hij niet goed speelde, een 
vrij gemakkelijke zege behalen. Jos had hier toch nog 28 beurten voor nodig, wat hem een 
gemiddelde van 2.32 opleverde. Jo, die niet verder kwam dan 26 caramboles, behaalde een 
gemiddelde van 0.93. 

 
In de laatste wedstrijd van de avond speelden Bert v. d. Greef (32) en Cor Mooy (28) tegen 
elkaar. Bert, die de laatste weken goed op dreef was, kon op deze avond dat goede spel 
geen vervolg geven. Wel gingen beide spelers gelijk op, waardoor er een spannende 
wedstrijd ontstond. Het was Cor die als eerste afstand wist te nemen en de verkregen 
voorsprong wist Cor om te zetten in definitieve winst. Hij deed dat in 20 beurten en behaalde 
daarmee een gemiddelde van 1.40. Bert, die bleef steken op 25 caramboles, behaalde een 
gemiddelde van 1.25. 
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17-04-2012 CARB CARB TOT AANTAL PLAATS
GESP VOOR TEGEN BEURT GEW VERL GEL PUNT GEM CARB

B.v.UDEN. 22 835 659 433 16 4 2 222,75 1,93 44 1
J.v.UDEN. 22 660 807 430 10 10 2 214,15 1,53 36 2
A.v.LIEMPD. 21 790 680 428 12 8 1 211,21 1,85 42 3
J.v.HEESWIJK. 22 1316 643 442 13 7 2 207,87 2,98 65 4
M.PENNINGS. 22 605 818 440 10 12 188,47 1,38 34 5
C.GEERTS. 21 691 747 402 9 12 187,12 1,72 40 6
B.v.ALEBEEK. 22 1053 700 423 10 12 189,97 2,49 50 7
C.MOOIJ. 22 524 758 445 11 11 189,43 1,18 28 8
B.vd.GREEF. 22 565 796 429 7 14 1 187,99 1,32 32 9
L.v.BOXEL. 21 664 733 390 8 10 2 182,53 1,70 40 10
H.KANTERS. 21 402 764 414 7 12 2 167,70 0,97 24 11

EN NOG VIJF
STAND BILJART-COMPETITIE 2011 - 2012

LIBRE
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ParaGames Schijndel 2012 
 
 

tichting ParaGames Schijndel  organiseert dit jaar voor de vijfde keer een  sportdag voor 
mensen met een beperking. De sportdag is bedoeld om mensen met een lichamelijke/ 

geestelijke beperking of chronische zieken te laten sporten en zo kennis te laten maken met 
aangepast sporten of bewegen.  

S 

 
Deze sportdag vindt plaats op zondag 20 mei 2012, op sportpark ”De Leemputten”  te 

Schijndel.  
Opening 9:45 uur. 
Sluiting  (prijsuitreiking) om ± 16:00 uur, op het 
sportpark van v.v. Avanti’31.  
 

Voor de volgende onderdelen kunt u zich opgeven: 
Darten, Duiken, Fitness  in het zwembad, Handbike  (officiële wedstrijd), 
Jeu de Boules, Tafeltennis (officiële wedstrijd), Rolstoeltennis,  Zwemmen. 

 

Ook zijn er diverse toernooien van andere sporten: 
Biljarten, G-Hockey, G-Voetbal en Waterbasketbal. 

 

De ParaGames is meer dan alleen Sporten: 
 
Dus kom kijken en beleef de sfeer van een fijne dag en neem je familie mee. 
De volgende activiteiten zijn aanwezig:  
Schminken, DJ, Accordeonist  en diverse springkussens.  
Alle activiteiten zijn gratis. 
 

Hoe kan ik me opgeven? 

Via onze site www.paragamesschijndel.nl, inschrijving paragames of  
info@paragamesschijndel.nl, er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Hoofdingang: 
Avantilaan 1 
5482 RE Schijndel 
 
Voor meer informatie:  
Kijk op www.paragamesschijndel.nl 
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